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  ملخص

اراالطالب المعلمين في أداء  ھدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى ت التدريسية في المھ
ذه االتربية الرياضية  ذاتي لھ يمھم ال اراتمن خالل تقي ى  ،لمھ ك أجريت الدراسة عل ق ذل ولتحقي

ن طالب ه م ة عمدي ات عين ة وطالب ة التربي ة و كلي ة األقصىالبدني غ  ،الرياضية بجامع ث بل حي
  ،واستخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي ،طالبة) ٤٣( اطالب) ٣٢( ،وطالبة اطالب) ٧٥(عددھم 

امج اإلعداد ال ة بأھداف برن ة الرياضية مولتحقيق ذلك استخدمت قائم دريس التربي ي لت  قامتھن
ميمھابت ابر  ص وض ج ة ع نفاطم ائج ع فرت النت ث أس درة :حي ى أداء  ق ين عل الب المعلم الط

ة الرياضية يوالخاصة بجم ،المھارات التدريسية دريس التربي ي لت امج اإلعداد المھن ع أھداف برن
األتي ،بنسبة جيدة ار) ١  :وقد أوصى الباحث ب ة المھ د البحث في استخدام قائم ات التدريسية قي

ات فلسطين ة الرياضية بجامع دريس ) ٢. تخصص التربي تراتيجيات ت رر اس ام بمق ادة االھتم زي
ً التربية الرياضية نظرا لما لھا من أھمية   .في إعداد الطالب المعلمين مھنيا

 
Abstract 

This Study aimed to asknowledge the quality of teaching skills in 
physical education teachers students via the self evaluation of these skills 
to investigate that we used a study sample on students (male and female) 
of the Faculty of physical Education University , with the maximum 
number of (75) students,(32) student male and (43) student female, and 
the researcher used the curriculum descriptive survey to achieve this list 
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of the objective which used the professionalzation of teaching physical 
education ,stature circulated done by Fatima Awad Jabber     student 
confidence in their ability to perform teaching. Proved the following 
results:- Students confidence in their ability to perform teaching skills 
and raising the objective of the professionalization of teaching physical 
education well. Recommendation: 1) Using practical skills in teaching 
Physical education at Palestine Universities. 2) Thoughtful of teaching 
Physical education strategies according to its importance of preparing 
teacher students professional.  

  
  وخلفيتھا النظريةالمقدمة 

ا  مؤخراً الجامعات الفلسطينية  ھاتشھدالنھضة الشاملة التي  إن يم ترتب عليھ في مجال التعل
ة ة التعليمي ي العملي ؤثر ف ا ي ل م ي ك ويرا ف در  ،تط اھج بالق ت المن ث حظي رحي ة  األكب ن عملي م

ً وخاصة تلك المناھج التي تھدف  ،التطوير م ومساعد إلعداد أساسا ى المعل ين عل ة الطالب المعلم
  .رسالته أداءالنمو في المفاھيم واالتجاھات والمھارات الضرورية لنجاح المعلم في 

ة  ى األقصىوفي الوقت الذي تحول فيه قسم التربية الرياضية بجامع ة  إل ة البدني ة التربي كلي
دريب  مثل الرياضة المدرسية المختلفةوالرياضة لتمنح درجة البكالوريوس في التخصصات  والت

ين  األقسامھذه  أصبحتفقد  ،واإلدارة الرياضيةالرياضي  ھي المسئولة عن تزويد الطالب المعلم
ةالمعرف اإلطاربالمادة العلمية والتربوية التي تشكل  ةا ي لطبيع داً  ،لمھن ة وتحدي يم مھن إن  ،التعل ف

اء تسھم مساھمبعض المناھج مثل استراتيجيات تدريس الرياضة ومبادئ التدريس  ة في بن ة فعال
ة اءات المطلوب ا  ،الكف داني  نأكم دريب المي د يالت ً ع ا داً  موقف وافر فري ه ال تت دم فرفي ويم تق صة لتق
ى المستوى  ألنھاالطالب المعلمين  ديھم عل ياالختبار الحقيقي للكفاءات المتوفرة ل ھي ف ،اإلجرائ

ن  ئولة ع ابالمس ارات التدر إكس ين المھ الب المعلم يةالط ق يس ن طري ة  ع ة العملي الممارس
  .والتدريب

 ً ا راً  وفي الوقت الذي تشھد فيه المؤسسات التربوية في العالم المتحضر اھتمام بضرورة  كبي
دري لىالطالب المعلم ع إعداد ع الت ي بالكفاءات التدريسية من واق ذه الضرورة  وأصبح ،العمل لھ

معلم التربية الرياضية  وإعدادجھيز وكذلك في ت ،ع عجلة العملية التعليميةدفالعلمية قوة فعالة في 
ز  ،المستقبلية أومع واقع المتغيرات العلمية الحالية  إعداده يتماشىالذي  إن قضية تجھي م ف ومن ث

ي تصبح من القضايا  ع مستواھم المھن يةالطالب المعلمين ورف ى  األساس ي تطرح عل ة الت الھام
ا ،التعليمية واإلداراتمستوى كليات التربية الرياضية  ة ذات ص ألنھ تم بعملي ة حيث ي غة متكامل

ً فيھا تحديد الكفاءات المھنية الالزمة للطالب المعلم الذي سيصبح معلم ى  ،ا ارس دوره عل لكي يم
  .)٧ص ،٢٠٠٣.السايحو ،الكرداني(. األكملالنحو 
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روف  ن المع ات المختصة  نأوم ي الكلي ة ھ ات التربي دادكلي راد بإع ً  األف ا ؤھلين تربوي  الم
داً  ،مھنة التدريس لممارسة ي في الوقت الحاضر تزاي ً  ويشھد الوطن العرب ا ذه  ملموس في عدد ھ
ا عدادأوزيادة واضحة في  ،الكليات ين فيھ ين عل ،الطالب المنتظم ا ىوالمقبل ومع . االلتحاق بھ
ى ضرورة  بأھميةالتسليم  ات عل ذه الكلي ة وحرص ھ ة التربي التدريب العملي بالنسبة لطالب كلي

ام طال ي معايشة انتظ م ف ة لوبھ نظم واحي ع ال اق م العمل بھ ي ينتظر لھ ة الت  ،المؤسسات التعليمي
فما زالت كليات التربية في الوطن العربي  ،واالحتكاك عن قرب بمكونات ھذه النظم والمؤسسات

د تأخذ أنالتي ينبغي  بعاداألو الجوانب ھيةتفتقد االتفاق فيما بينھا حول ما ار عن ويم في االعتب  تق
  ).١٠٥، ص١٩٩٩ ،رشدي( راطه في ھذه العملية وفي نھايتھاانخ أثناءالطالب المعلم  داءأ

ة أجل  ومن ة بالغ ر مرحل ة تعتب ة العملي إن التربي ذا ف ةھ ة  األھمي امج معلمي التربي في برن
ة الرياضية ،الرياضية دريس التربي ق  ،حيث يقوم الطالب المعلم بممارسة مھمة ت  األنشطةوتطبي

ية ا ةالرياض ة العملي رف التربي ن مش ل م ه ك ت توجي ة تح ية  ،لمتنوع ة الرياض م التربي ومعل
م من معلومات  ،بالمدرسة ا اكتسبه الطالب المعل ق م تم تطبي رة التدريسية ي ذه الفت وفي خالل ھ

دريس  داني للت ل المي يم نظرية تربوية وتخصصية ومھارات عملية في الحق ق الق انيةلتحقي . اإلنس
  .)١٣ص ،٢٠٠٣. حوالساي ،دانيالكر(

ة  أثناءالتربوي على الطالب المعلمين  باإلشرافومن خالل قيام الباحث  ة العملي فترة التربي
يينوالتي  ،مسيرتھمومتابعة قضاياھم ومشكالتھم التي قد تعترض   ٢٨( استغرقت فصلين دراس

بوع ً أس ب ،)ا ي الطال ث يقض ً يوم بحي ي  ا بوعف ً يوم )١٤(و األس لة ب ا دارس االبالمتص ة م تدائي
يم ،والثانوية واإلعدادية ذ التعل أ ،الحظ الباحث كثيرا ما يتردد وسط الدوائر المسئولة عن تنفي  نب

م األ ي معظ ى ف دد ال ترق ين الج اءة المعلم انكف ى حي وب  إل توى المطل ارات  ألداءالمس المھ
اتھم ما واجه المعلمون الجدد في  وكثيراً  ،وجه أكملالميداني على التدريسية في واقعھا  ة حي بداي

اكتساب  ىوالعمل عل ،اإلعدادكل ما تعلموه في كليات  إغفال إلىالعملية ممن يغالي في دعوتھم 
حيحة  ية الص ارات التدريس ة والمھ ة الحقيقي رة التعليمي اءالخب ول  أثن ي فص ي ف ل التعليم العم

  .بھا حديثا ومالعب المدارس التي التحقوا

داد الم رامج اإلع داف بعض ب ا أن أھ ن كم ر م رى كثي ي ي داف الت ع األھ ي ال تتناسب م ھن
إن " Pettitبتيت " وفي ھذا الصدد يرى , المعلمين المتمرسين أنھا ضرورية لتكوين المعلم الجيد

ارات  ى اكتساب المھ ة إل تھم للمھن ة ممارس ع بداي ي إصرارھم م دد تكمن ف ين الج مشكلة المعلم
دم التدريسية التي يراھا المعلمون القدامى ذات أھ أ نظرا لع ة والخط ة المحاول ة قصوى بطريق مي

  .)Pettit, 1975. p53-59(ممارستھم لھا أثناء فترة اإلعداد بالكلية 
  

  مشكلة الدراسة

وم  ة حيث يق ة العملي امج معلمي التربي تعد فترة التربية العملية مرحلة بالغة األھمية في برن
م بمما ة الرياضيةالطالب المعل دريس التربي ة ت ق األنشطة الرياضية المتنوعة رسة مھم ، وتطبي

ذه  ة الرياضية بالمدرسة وفي خالل ھ م التربي ة، ومعل ة العملي تحت توجيه كل من مشرف التربي
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ة م من معلومات نظري ا اكتسبه الطالب المعل ق م تم تطبي ة ي ة الفترة التدريبي ، وتخصصية تربوي
يم  ق الق دريس لتحقي انيةاومھارات عملية في الحقل الميداني للت ايحوالكرداني ( إلنس ، ٢٠٠٣،الس

  .)١٤ ص

التدريسية  المھارات أداءالطلبة في  كفاءة وعليه رأى الباحث ضرورة التعرف على مستوى
ا  إدارةمن خالل التقويم الذاتي لقدراتھم بمرحلة التدريب العملي حتى يتسنى لن ذا  ك ومختصين بھ

  .تغذية راجعة في المكان والزمان المناسبينوعمل  المجال األخذ برأي الطلبة لتعزيز نقاط القوة

   : اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التاليفي  الدراسةتتلخص مشكلة حيث 

ا ين لكف الب المعلم ويم الط ائج تق اھي نت ة م ي التربي ية ف ارات التدريس ي أداء المھ ءاتھم ف
  .غزة -الرياضية بجامعة األقصى

  ھدف الدراسة

ذاتياطالب المعلمين التقويم  إلىتھدف ھذه الدراسة  اء ل ارات  أداءتھم في المستوى كف المھ
امج  األھدافالتدريسية التي يجب اكتسابھا لتحقيق  ة  اإلعدادالرئيسية لبرن دريس التربي ي لت المھن

  .غزة -األقصىالبدنية والرياضة في جامعة 

  ساؤالت الدراسةت

 توى / ١س ا مس ويمم اءتھم التدري تق ذاتي لكف ين ال ارة الطالب المعلم ي مھ ية ف اة(س  مراع
  ؟)التعليم الجيد  أسس

 ارة  تقويمما مستوى /  ٢س اءتھم التدريسية في مھ ذاتي لكف الصفات ( الطالب المعلمين ال
  ؟)الشخصية 

 ا مستوى /  ٣س ويمم ارة الطالب تق ية في مھ اءتھم التدريس ذاتي لكف ين ال ات (المعلم مقوم
  ؟)النمو المھني الجيد 

 التخطيط ( الب المعلمين الذاتي لكفاءتھم التدريسية في مھارة الط تقويمما مستوى /  ٤س
  ؟)وتنفيذ الدروس 

 العالقة ( الطالب المعلمين الذاتي لكفاءتھم التدريسية في مھارة  تقويمما مستوى /  ٥س
  ؟)الجيدة مع التالميذ 

 طةاألنش( الطالب المعلمين الذاتي لكفاءتھم التدريسية في مھارة  تقويمما مستوى /  ٦س 
  ؟)خارج الفصل  مليةالع

 الطالب  تقويمفي مستوى ) ٠.٠٥(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  / ٧س
/ طالب (تعزى لمتغير الجنس  التربية الرياضيةفي  التدريسية متھالكفاء المعلمين الذاتي

  ؟) طالبات 
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  الدراسات السابقة

ي  ـوان)  ٢٠٠٣( دراســـــة فتحي يوسف عل ـة " بعنــــ ـم التربي ة لمعل اءة األدائي ويم الكف تق
ى  "الرياضية بالمرحلة األولى من التعليم األساسي بمحافظة اإلسكندرية اشتملت عينة الدراسة عل

)٦٢ ( ً ا ة ) ١٨٦٠(، معلم ة بمحافظ ع اإلدارات التعليمي امس بجمي ف الخ ن الص ذا م تلمي
  :    وكانت من أھــم النتائـج ،يكما استخدم المنھج الوصفي باألسلوب المسح  ،اإلسكندرية

  األدائية لمعلم التربية الرياضيةالتوصل لبطاقة تقويم الكفاءة.  

  ارات ذ للمھ توي أداء التالمي م ومس ة للمعل اءة األدائي ين الكف ة ب اط إيجابي ة ارتب د عالق توج
  . الحركية والقدرات البدنية المحددة في شـكل عالقة طردية

 اءة ا ين الكف ة ب د عالق يم توج وع التعل م ون ة للمعل ـومي (ألدائي يم ) خاص -حك لصالح التعل
  . الخاص

رون  ديوان وآخ اء ال ة لمي وان  ،)٢٠٠٧(دراس ة " بعن ة المرحل ة لطلب ة العملي ويم التربي تق
ةالرابعة في كلية التربية الرياضية  ة نظر الطلب ة "جامعة البصرة من وجھ  الدراسة اشتملت عين

ى  ة ال) ٦٥(عل ن طلب ا م ة البصرةطالب ية جامع ة الرياض ة التربي ي كلي ة ف ة الرابع ا  ،مرحل كم
  :وكانت من أھم النتائج ،استخدم المنھج الوصفي بأسلوب المسح

 على أنفسھم وتمكنوا من االعتماد اكتساب الطلبة خبرة التدريس.  

  الرفيعة ومعالجة المشكالت في مجال الخصائص الشخصية فقد اتصفوا بالنزاھة واألخالق
  . ةبمھني

ر  ليمان الجب وان  ،)١٩٩١(دراسة س ة "بعن ة التربي م بكلي ويم إعداد المعل ك  -تق ة المل جامع
دريس) ٦٤( ،طالبا) ٢٠٤(اشتملت عينة الدراسة على  "سعود ة الت ا استخدم  ،من أعضاء ھيئ كم

  : وكانت من أھم النتائج ،المنھج الوصفي

 إجادة استخدام أساليب وطرق متنوعة للتدريس.  

 داف العملية التعليمية وأھداف تدريس مادة التخصصمعرفة أھ. 

رون  ي وآخ اء التميم ة ھن وان  ،)٢٠٠٧(دراس ه "بعن ي تواج ات الت ة للمعوق ة تحليلي دراس
ي ق العمل ي التطبي ة ف ن " الطلب ة م ة الدراس تملت عين ة ) ٢٠(اش ة التربي ن كلي ة م ا وطالب طالب

نھج الوصفي ،سيةطالبا وطالبة من كلية التربية األسا) ١٦(الرياضية و ا استخدم الم وكانت  ،كم
  : ترتيب المعوقات كاألتي

 األدوات واألجھزة الرياضية.  

  الرياضيةافتقار المالعب إلى األجھزة. 
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ورت  ير وروب ة بلوس وان  ،)١٩٦٩(دراس ي "بعن م ف داد المعل ال إع ي مج ة ف ة تحليلي دراس
نھج الوصفيمعلم، كما استخد) ٦٠(استملت العينة على  "المرحلة الثانوية م  ،م الم وكانت من أھ

  :النتائج

ا تظھر  ة كم ا الفعلي ين مخرجاتھ ي وب وجود فروق واضحة بين أھداف برامج اإلعداد المھن
 . في أداء المعلمين الجدد مع بداية حياتھم العملية

رة "بعنوان  ،)١٩٧٥(دراسة جونستون وماكاي  اء فت ة أثن احتياجات الطالب المعلمين الذاتي
ة الدراسة  "لعمليالتدريب ا ا) ٨٧(اشتملت عين نھج الوصفي ،طالب ا استخدم الم وكانت من  ،كم
  : أھم النتائج

ابھم  ى إكس ي عل داد المھن رامج اإلع ل ب رورة أن تعم رون ض ين ي الب المعلم م الط معظ
اءة المھارات التدريسية األساسية التي تمكنھم من أداء مھامھم التعل يمية في مجال تخصصھم بكف

  . لتي تجعلھم قادرين على إدارة الفصل الدراسي بثقة وفاعلية كبيرةوا. تامة

رين وسكيمت  وان  ،)١٩٦٦(دراسة ساند ك ى سلوك "بعن داني عل دريب المي أثير الت مدى ت
دريس ى  "الطالب المعلمين في الت ة الدراسة عل ا) ١٦٠(اشتملت عين نھج  ،طالب ا استخدم الم كم

  :  وكانت من أھم النتائج ،الوصفي

اراتھم التدريسية ترجع مباشرةزيا راتھم في  دة كفاءة الطالب المعلمين في أداء مھ ى خب إل
  .التربية العملية

ة والرياضة  وبناًء على نتائج ھذه الدراسات ومن خالل عمل الباحث في مجال التربية البدني
صة رأى ضرورة أن تعمل على التعرف على مدى ما تكسبه مناھج وطرق التدريس العامة والخا

والتدريب العملي من مھارات تدريسية لطالب وطالبات كلية التربية البدنية والرياضة من خالل 
  . تقويم الطالب المعلمين الذاتي لمستوى كفاءتھم التدريسية لھذه المھارات

  
  ةالدراس إجراءات

  منھج الدراسة  :أوال

  .استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي التحليلي

  اسةعينة الدر  :ثانيا

ة  ة بالطريق ة الدراس ار عين م اختي وائيةت ن العش ة م جلين الطلب ام  المس ع للع توى الراب بالمس
داني  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي  دريب المي رر الت ة والرياضة )٢(لمق ة البدني ة التربي ة  ،بكلي جامع
ً  )٧٥( كان عددھم، غزة -األقصى   :وطالبة موزعين حسب الجدول التالي طالبا
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  .الجنسوزيع أفراد عينة الدراسة حسب يوضح ت:  )١(جدول 
 النسبة المئوية العدد النوع
 ٤٢.٦٧ ٣٢ ذكر
 ٥٧.٣٣ ٤٣ أنثى

 ١٠٠.٠٠ ٧٥ المجموع

  الدراسة أداة: ثالثا

امج  إلجراء ة بأھداف برن م استخدام قائم دادالدراسة الحالية ت ة  اإلع دريس التربي ي لت المھن
تة  ن س ت م ة والرياضة تكون دافالبدني ي أھ ن  ،ةرئيس دد م ى ع وي عل دف رئيسي يحت ل ھ وك

ق  أنالمھارات التدريسية التي يجب  ذه تكتسب لتحقي دافھ د قامت بتصمي ،األھ ة وق ذه القائم م ھ
  ).١١٦-١٠١ ص ،١٩٨٢ ،ابرج( ابرصفاطمة عوض 

د و ةأبع ذه القائم ا صلة بھ ي لھ ي المجاالت الت راء المختصين ف ام الباحث  ،خذ رأي الخب ق
حيث  ،البحث الحالي إلجراءللتأكد من صالحيتھا  ،غزة/ القائمة بدولة فلسطينھذه  تقنينبإعادة 
ارة خاصة  ،وستين مھارة تدريسية وتسع ،رئيسية أھدافعلى ستة  تاحتو ة كل عب ووضع نھاي

ذه  و ،لدرجة القدرة على تحقيقھا أوزانبالمھارات التدريسية  ىمن صفر  األوزانتتدرج ھ , ٢ إل
در( / ) صفر عند وضع عالمة  بحيث يحصل الطالب على ة ال أق ى درجة  ،في خان ويحصل عل
ة  ،قدر لحد ماأفي خانة ( / ) واحدة عندما يضع عالمة  دما يضع عالم ويحصل على درجتين عن

در ( / )  ة اق ي خان رف كل كبي الحية ،بش ن ص د م ة  وللتأك ي البيئ ا ف دقھا وثباتھ ة وص القائم
  :لنھائية قام الباحث بما يليھا اتصبح في صورت أنوقبل  ،الفلسطينية

  صدق المحكمين. ١

ن  امعيين م اتذة ج ن أس ة م ى مجموع ة عل ورتھا األولي ي ص تبانة ف رض االس م ع ت
ة و م التربي ي عل ين ف يةالمتخصص ة الرياض ي  التربي طينية ف ات الفلس ي الجامع ون ف ن يعمل مم

رات  بة فق اتھم حول مناس م ومالحظ داء آرائھ اموا بإب ث ق زة، حي دى محافظات غ تبانة، وم االس
تةانتماء الفق اد الس ة، وفي  رات إلى كل بعد من األبع ذلك وضوح صياغاتھا اللغوي تبانة، وك لالس

ديل بعضھا اآلخر رات وتع تبعاد بعض الفق م اس ك اآلراء ت اليصبح عدد فقرات ,ضوء تل ) ٦٩( ھ
  ):٢(فقرة موزعة كما في الجدول رقم 

  .ب كل بعد من أبعادھايبين عدد فقرات االستبانة حس:  )٢(جدول 
 عدد الفقرات البعد

 ٢٣  أسس التعليم الجيد
 ٥ الصفات الشخصية

 ٦ النمو المھني
 ١٩ تخيط وتنفيذ الدروس بما يحقق أھداف المنھج
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

 عدد الفقرات البعد
 ٥ العالقة بالتالميذ

 ١١ األنشطة العلمية خارج الفصل
 ٦٩ المجموع

  
  ستبانةثبات اال

تطالعية ة االس راد العين ى أف تبانة عل ات االس دير ثب م تق ن   ت ة م ة اطالب) ٤٠(مكون  ،وطالب
ة النصفية تخدام التجزئ ك باس ات حيث  ،وذل ة االستطالعية لحساب ثب تخدام درجات العين م اس ت

فية ة النص ة التجزئ تبانة بطريق اد  ،االس ن أبع د م ل بع ة النصف األول لك بت درج ث احتس حي
تب درجات ،انةاالس ن ال اني م ة النصف الث ذلك درج ين  ،وك اط ب ل االرتب اب معام ك بحس وذل
  :يوضح ذلك) ٣(والجدول  ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون ،النصفين

تبانة:  )٣(جدول  اد االس د من أبع تبانة  ,يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بع ذلك االس وك
  .امل الثبات بعد التعديلككل قبل التعديل ومع

 عدد الفقرات األبعاد
االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 ٠.٨٢٢ ٠.٨٠٩ ٢٣  أسس التعليم الجيد
 ٠.٥٧٧ ٠.٥٧١ ٥ الصفات الشخصية

 ٠.٧٤٠ ٠.٥٨٧ ٦ النمو المھني
 ٠.٧٤٤ ٠.٧٤٢ ١٩ يط وتنفيذ الدروس بما يحقق أھداف المنھجطتخ

 ٠.٦٤١ ٠.٦٢٤ ٥ يذالعالقة بالتالم
 ٠.٦٧٦ ٠.٦٦٥ ١١ األنشطة العلمية خارج الفصل

 ٠.٨٧٧ ٠.٥٨٦ ٦٩ المجموع

  .ألن النصفين غير متساويين ،تم استخدام معامل جتمان  *

ا  ديل جميعھ د التع يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بع
ي  ،)٠.٥٧٧(فوق  ات الكل تبانة ت ،)٠.٨٧٧(وأن معامل الثب ى أن االس دل عل ذا ي ع بدرجة وھ تمت

  .إلى تطبيقھا على عينة الدراسة الباحث عالية من الثبات طمأنت

  صدق االتساق الداخلي لألبعاد مع الدرجة الكلية لالستبانة ومع األبعاد األخرى  .٣

ي صدق االتساق الداخلي لألبعاد قاملتحقق من ل ن درجة الباحث بحساب معامالت االرتباط ب
تبانة ،كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى ة لالس د بالدرجة الكلي والجدول  ،وكذلك كل بع

  .يوضح ذلك) ٤(
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تبانة:  )٤(جدول  اد األخرى لالس تبانة واألبع اد االس د من أبع  ،مصفوفة معامالت ارتباط كل بع
 .وكذلك مع الدرجة الكلية

السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المجموع 
       ١ المجموع
      ١ ٠.٨٩٧ األول
     ١ ٠.٤٣١ ٠.٣٨٠ الثاني
    ٠.٦٧٦١ ٠.٦٥٢ ٠.٧١٧ الثالث
   ٠.٤٥٤٠.٥٨٧١ ٠.٧٤٠ ٠.٩١٨ الرابع

  ٠.٥٦٨٠.٣٤٨٠.٥٨٤١ ٠.٦١٨ ٠.٦٧٨ الخامس
 ٠.٥١٠٠.٥٢٧٠.٦٦٥٠.٤٨٦١ ٠.٦١٨ ٠.٨١٦ السادس

  ٠.٣٠٤) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٣٨(ة ر الجدولية عند درجة حري

  ٠.٣٩٣) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٣٨(ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط ببعضھا البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة 
اً ذ ة  اارتباط توى دالل د مس ائية عن ة إحص د أن اال) ٠.٠١( )٠.٠٥(دالل ذا يؤك ع وھ تبانة تتمت س

  .بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي

  تطبيق البحث :رابعا

اءة  األھدافقام الباحث بعرض قائمة  ادة الكف ابھا لزي ي يجب اكتس والمھارات التدريسية الت
يم الرياضة تخصصوالطالبات في التدريس على الطالب  ة  تعل ك  ،في غزة األقصىبجامع وذل

 ،على الطالب والطالبات بكتابة االسم والمستوى الدراسي وأكد ،)٢(داني المي بفترة التدري أثناء
 ،في مجال تعليم الرياضة في كل موقف قدرتھم على أداء المھارات التدريسية تقويمثم طلب منھم 

  . األداءالعبارة التي تؤيد مدى قدرتھم على  أمام/ ) (وذلك بوضع عالمة 
  

  النتائج ومناقشة عرض

  لسؤال األول من أسئلة الدراسةى اعل اإلجابة

ى ة عل ئلة الدراس ن أس ؤال األول م نص الس توى: ي ا مس ويم م ذاتي  تق ين ال الطالب المعلم
  مھارة مراعاة أسس التعليم الجيد ؟ لكفاءتھم التدريسية في

ة،  الباحث ولإلجابة على ھذا السؤال قام رارات والمتوسطات والنسب المئوي باستخدام التك
  :وضح ذلكي ول التاليوالجد
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دول  ن :  )٥(ج رة م ل فق بي لك وزن النس ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس التك
  .)٧٥=ن (وكذلك ترتيبھا في المجال أسس التعليم الجيد فقرات المجال األول 
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١  
ا اح فيم دى النج ذ بم عار التالمي إش
 يقومون به من أنشطة ومھارات حركية

٢.٥٧٣٠.٤٩٨٨٥.٧٨٨ ١٩٣ ٤٣ ٣٢  ٠ 

٢  
المة ن والس ق األم ى تحقي رص عل الح

 . للتالميذ أثناء الدرس
٢.٧٧٣٠.٤٢١٩٢.٤٤١ ٢٠٨ ٥٨  ١٧  ٠ 

٣  
ر جيع بش اء والتش تخدام الثن دماس ط ع

 . اإلسراف في استخدامه
٢.٤٨٠٠.٥٧٨٨٢.٦٧١٣ ١٨٦ ٣٩ ٣٣ ٣ 

٤  
د اللجوء وي عن االلتزام باألسلوب الترب

 .لعقاب التالميذ
٢.٤٥٣٠.٥٧٦٨١.٧٨١٤ ١٨٤ ٣٧ ٣٥ ٣ 

٥  
بر ذ بص ارات التالمي تماع الستفس االس

 .واإلجابة عليھا دون نھرھم
٢.٧٠٧٠.٥٤٠٩٠.٢٢٢ ٢٠٣ ٥٦ ١٦ ٣ 

٦  
األخوةمراعاة ر ذ تشعرھم ب احة التالمي

  .والحب والمودة
٢.٦٤٠٠.٥١٠٨٨.٠٠٦ ١٩٨ ٤٩ ٢٥ ١ 

٧  
ة دني والراح ل الب ادئ الحم زام بمب االلت

 .أثناء الدرس
٢.٤٠٠٠.٥٩٣٨٠.٠٠١٦ ١٨٠ ٣٤ ٣٧ ٤ 

٨  
األخوة معاملة التالميذ معاملة تشعرھم ب

 . والحب والمودة
٢.٦٥٣٠.٥٣٣٨٨.٤٤٥ ١٩٩ ٥١ ٢٢ ٢ 

٩  
اءمال ة أثن ذ بدق لوك التالمي ة س حظ

نھم ا بي ھم وم ة خصائص درس لمعرف ال
  .من فروق فردية

٢.٣٢٠٠.٥٤٩٧٧.٣٣٢١ ١٧٤ ٢٧ ٤٥ ٣ 

١٠ 
ذ ى التالمي ة عل تطبيق االختبارات المقنن

دراتھم اس ق ة لقي تعداداتھم ومعرف واس
 خصائصھم

٢.١٠٧٠.٥٨٣٧٠.٢٢٢٢ ١٥٨ ١٧ ٤٩ ٩ 

 ٢.٦٦٧٠.٥٢٨٨٨.٨٩٤ ٢٠٠ ٥٢ ٢١ ٢     لمستطاعاستخدام ألفاظ سھلة بقدر ا ١١

١٢ 
تويات ي مس درس ف وى ال ل محت جع
متعددة حسب قدرات الفصول الدراسية

٢.٣٨٧٠.٦١٣٧٩.٥٦١٨ ١٧٩ ٣٤ ٣٦ ٥ 

١٣ 
درة ل ق اعدة األق ذ ومس جيع التالمي تش

 وتوجيه االھتمام إليھم
٢.٥٠٧٠.٥٥٤٨٣.٥٦١٠ ١٨٨ ٤٠ ٣٣ ٢ 

١٤ 
درس تح ة ال ى أنشطةجعل بداي وي عل ت

 تھم التالميذ
٢.٥٤٧٠.٥٢٧٨٤.٨٩٩ ١٩١ ٤٢ ٣٢ ١ 

١٥ 
ة  ائل التعليمي تخدام الوس ور/ اس ص

ة اب الحرك ة ألع ارات الحركي للمھ
 كمدخل للدرس

٢.٠٩٣٠.٦٨١٦٩.٧٨٢٣ ١٥٧ ٢١ ١٤٤٠ 



 ٢٩٢٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ وائل المصري

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 
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١٦ 
اء ذ أثن وام التالمي ى ق ة عل المحافظ

 الدروس واليوم المدرسي
٢.٣٦٠٠.٥٣٦٧٨.٦٧١٩ ١٧٧ ٢٩ ٤٤ ٢ 

١٧ 
طة ة األنش ن ممارس دف م يح الھ توض
رض وا الغ ذ وان يفھم الرياضية للتالمي

 من الدرس
٢.٦٠٠٠.٥٦٩٨٦.٦٧٧ ١٩٥ ٤٨ ٢٤ ٣ 

١٨ 
تنويع األنشطة الرياضية في الدرس مع

 مراعاة قدرات التالميذ
٢.٥٠٧٠.٥٧٨٨٣.٥٦١٢ ١٨٨ ٤١ ٣١ ٣ 

١٩ 
بعض ھما ب درس بعض راء ال ط إج رب
زاء ذه األج ين ھ ة ب يح العالق وتوض

 للتالميذ
٢.٥٠٧٠.٥٧٨٨٣.٥٦١١ ١٨٨ ٤١ ٣١ ٣ 

٢٠ 
ا ر بھ بق أن م رات س درس بخب ط ال رب

يم(ذ التالمي ت-تعل ة-تثبي اس-مراجع قي
 )مستوى

٢.٤٠٠٠.٥٤٥٨٠.٠٠١٧ ١٨٠ ٣٢ ٤١ ٢ 

٢١
دا درس تمھي زاء ال ض أج ل بع جع

 لدروس قادمة
٢.٤٥٣٠.٦٦٤٨١.٧٨١٥ ١٨٤ ٤١ ٢٧ ٧ 

٢٢
ي ذ ف اء التالمي حيح أخط ة بتص العناي

 الوقت المناسب
٢.٦٩٣٠.٤٩٢٨٩.٧٨٣ ٢٠٢ ٥٣ ٢١ ١ 

٢٣ 
و التلمي ب نم ام بجوان ةاالھتم ذ المختلف

ة  ت معرفي واء كان ة أو أوس مھاري
 انفعالية 

٢.٣٦٠٠.٥٣٦٧٨.٦٧٢٠ ١٧٧ ٢٩ ٤٤ ٢ 

  :يتضح من الجدول السابق

د كانت ذا البع ي ھ رة ف ى فق رة  أن أعل ى ،)٢(الفق ي نصت عل ق " والت ى تحقي الحرص عل
  %).٩٢.٤٤(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " األمن والسالمة للتالميذ أثناء الدرس

ت د كان ذا البع ي ھ رة ف ى فق رة  وأن أدن ى) ١٥(الفق ي نصت عل ائل " والت تخدام الوس اس
وزن " التعليمية صور للمھارات الحركية ألعاب الحركة كمدخل للدرس رة ب ة األخي احتلت المرتب

دره  ا  %).٦٩.٧٨(نسبي ق ائجكم م  توضح النت ي الجدول رق ين  أن )٥(ف م الطالب المعلم معظ
رات  , يھم القدرة أو الثقة على أداء المھارات التدريسيةتوافرت لد وزن النسبي لفق راوح ال حيث ت

ين  ارة )٦٩.٧٨-٩٢.٤٤(المحور األول ب ذه المھ رات ھ ي أول فق دا ف د ج بي جي ذا وزن نس  ،وھ
مأ يتضححيث  رة رق ى وزن نسبي ھي الفق ق  ،)٢( ن أعل ى تحقي ى الحرص عل والتي تنص عل

ن والسالمة للتالمي م األم ن قس ات م ة التعليم ى طبيع ك إل ث يرجع الباحث ذل درس حي اء ال ذ أثن
د  ،حافظة على سالمة التالميذالتربية العملية التي تشترط أھمية الم و النجاويؤك ى ضرورة أب  عل

القانونية ومواصفات األمن في المالعب واألدوات واألجھزة الرياضية من خالل  األشكالتوفير 



  ......"ھم التدريسية في التقويم الذاتي للطالب المعلمين  لكفاءات"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٢٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ة الملعب ن نظاف د م ق التأك ة العوائ ن كاف تخدمة ،م زة المس ن سالمة األدوات واألجھ د م  ،والتأك
ة لإلصابات الرياضية ا حيث حدوثھا ،وضرورة إلمام المعلم باإلسعافات األولي  ،والتعرف عليھ

رودة أو حرارة  ،والتأكد من الحالة الصحية للتالميذ ومناسبة النشاط لألحوال الجوية السائدة من ب
  .)٨٣ ، ص٢٠٠١ ،اأبو النج(أو أمطار 

ا ائل إلث تخدام وس ارات اس ائج مھ ا توضح النت اتھمكم ذ واھتمام ول التالمي ة ل رة مي ممارس
ى وزن نسبي  ،أنشطة التربية الرياضية د حصلت عل ة فق حيث لم تحصل على نسبة مئوية مرتفع

ذه الوسائل ،)٦٩.٧٨( ين عل ،وقد يرجع ذلك لعدم توفير بعض ھ درة الطالب المعلم دم ق ى أو لع
ذه الوسائل ه ،استخدام مثل ھ ى أدائ درتھم عل الي تضاءلت درجة ق احمي ،وبالت د الحم  حيث يؤك

ة على ضرورة وأھمية أن يراعي المدر )١٩٩٠(الخولي و يلة التعليمي بعض س في اختياره للوس
ين ،أن تكون اقتصادية ،وھي أن تكون مشوقة ،االعتبارات درات المتعلم أن  ،أن تكون مناسبة لق
  .)١٦٦ ص ،١٩٩٠ ،الخوليو الحماحمي( ورة صادقة لما يراد تعليمه للمتعلمينتكون ص

ى وزن نأوبالرجوع للجدول نجد  د حصلت عل والتي  ،سبي عالٍ ن المھارات في معظمھا ق
ة  ،)٦٩.٧٨-٩٢.٤٤(تراوحت بين  درة العالي وھذا يشير إلى أن الطالب المعلمين تتوافر لديھم الق

  .طمئنان والود بينھم وبين التالميذ بالمراحل التعليمية المختلفةمن اال على أن يھيئوا جواً 

ية أويوضح الباحث  ارات التدريس ى أداء المھ درتھم عل ي ق ين ف توى الطالب المعلم ن مس
وھذا يعطي صورة جيدة لطبيعة المقررات في  ،بشكل جيد جداً  ظھرتاألول قد  بالمجالالخاصة 

  .برنامج اإلعداد المھنيالجانب األكاديمي المتمثل في مقررات 

  السؤال الثاني من أسئلة الدراسة اإلجابة على

ى ئلة الدراسة عل اني من أس ا  مستوى: ينص السؤال الث ويم م ذاتي  تق ين ال الطالب المعلم
  الصفات الشخصية الجيدة ؟ لكفاءتھم التدريسية في مھارة

رارات والم قامولإلجابة على ھذا السؤال  ة، الباحث باستخدام التك توسطات والنسب المئوي
  :وضح ذلكي ول التاليوالجد



 ٢٩٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ وائل المصري

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  ن :  )٦(ج رة م ل فق بي لك وزن النس ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس التك
  .)٧٥=ن (وكذلك ترتيبھا في المجال  الصفات الشخصية فقرات المجال الثاني
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١ 

اكتساب أخالقيات المھنة 
العدل (قوال وفعال مثل 

والمساواة والموضوعية 
) واحترام التلميذ كانسان

 ..الخ

٢١٥٢.٨٦٧٠.٣٤٧٩٥.٥٦١ ٦٥ ١٠  ٠ 

٢ 
تحمل المسئولية الخاصة 

احترام المواعيد (بالمھنة 
 )الخ..ظاموالن

٢١٤٢.٨٥٣٠.٣٥٦٩٥.١١٢ ٦٤ ١١ ٠ 

٣ 

التعاون مع العاملين في 
مدير (مجال المھنة 

المدرسة، المعلمين، 
 )واإلداريين

٢٠٦٢.٧٤٧٠.٥٢٢٩١.٥٦٥ ٥٩ ١٣ ٣ 

٤ 
جعل األلفاظ واضحة 

والصوت مناسب 
 االرتفاع

٢١٣٢.٨٤٠٠.٤٠٤٩٤.٦٧٣ ٦٤ ١٠ ١ 

٥ 
الظھور بالمظھر الالئق 

من حيث الشكل  بالمھنة
 العام

٢١٣٢.٨٤٠٠.٣٩٢٩٤.٦٧٣ ٦٥ ٨ ٢ 

  :يتضح من الجدول السابق

رة أن أعلى فقرة في ھذا البعد كانت  ى) ١(الفق ة " والتي نصت عل ات المھن اكتساب أخالقي
ذ كانسانالعدل والمساواة وا(قوال وفعال مثل  رام التلمي خ ... لموضوعية واحت ة  )ال احتلت المرتب
  %).٩٥.١١(سبي قدره األولى بوزن ن

ى) ٣(الفقرة  وأن أدنى فقرة في ھذا البعد كانت املين في " والتي نصت عل اون مع الع التع
دره )" مدير المدرسة، المعلمين، واإلداريين(مجال المھنة  وزن نسبي ق رة ب ة األخي احتلت المرتب

)٩١.٥٦.(%  



  ......"ھم التدريسية في التقويم الذاتي للطالب المعلمين  لكفاءات"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٣٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

دول  ن ج ح م ىأب) ٦(يتض ين عل الب المعلم درة الط بي لق وزن النس ارات  ن ال أداء المھ
ن الكثير من الطالب المعلمين تخصص أوقد يرجع ذلك إلى . التدريسية لھذا الھدف كانت مرتفعة

إ ،التربية الرياضية قد التحقوا بالقسم عن رغبة أكيدة منھم ذا ف ول بالصفات الشخصية  ننھم يتمتع
ام أعضاء ھيئة إلى اھتمكما قد يرجع ذلك  ،لرياضيةالتي تؤھلھم للنجاح في مھنة تدريس التربية ا

ة  ة الصفات الشخصية الخاصة بالمھن التدريس القائمين بتنفيذ برامج اإلعداد المھني بالقسم بتنمي
رة  وزن نسبي ) ١(لدى الطالب حيث احتلت الفق وال وفعال وب ة ق ات المھن وھي اكتساب أخالقي

)٩٥.٥٦(.   

ة الريا )٢٠٠١(السايح و وقد أكد زغلول م التربي ى أن معل نجح عل ضية إذا أراد لنفسه أن ي
ة بحيث  ،في عمله وحياته فعليه احترام الذات واحترام المھنة واحترام المتعلم وعمل عالقات طيب

نھم  اواة وغرس بي دل والمس زات الع يستوجب منه أن يتعامل معھم بحسن التصرف ويعاملھم بمي
د  ذه عن اه تالمي وز(. الغضب فضل التعاون ويتحكم في تصرفاته تج ايحو لغل  ص ،٢٠٠١ ،الس

٣٢(.  

ديوان وآخرون  اء ال ا ) ٢٠٠٧(وتشير نتائج دراسة لمي ى الخصائص الشخصية وأھميتھ إل
حيث اتصفوا طلبة المرحلة الرابعة في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة بالنزاھة واألخالق 

  . الرفيعة وتميزوا بالمظھر الالئق

رة  د أن الفق ا ونج اون ) ٣(كم ي التع ال الوھ ي مج املين ف ع الع ة م ة(مھن دير المدرس  ،م
وزن نسبي ) اإلداريين ،المعلمين رة وب ة األخي ا يوضح الخولي  ،)٩١.٥٦(احتلت المرتب ن أوھن

بيل  ي س ي المدرسة ف ة ف ة والتربوي ود الثقافي ه الجھ ه كأن ام تتفاعل في الوسط المدرسي بشكل ع
دا ة األھ ق كاف ى أفضل وجهتوفير مناخ تعليمي مناسب يسمح بتحقي ة عل ة والتعليمي . ف التربوي

ة  ،األمر الذي يشكل منظومة تربوية متكاملة الجوانب واألبعاد ذه المنظوم ى ھ وأي خلل يطرأ عل
  .)١٨٨ ص ،٢٠٠١ ،الخولي(. التأثير على مخرجاتھا ونتائجھا من شأنه

ا كما وأوضح  و النج ة المدرسة ) ١٩٩٧(أب رام أنظم ى أن احت اععل ة السياسة اإل وإتب داري
ى  القة المعلم باإلدارة يجب أن يبنىلكن البعد األخر من ع ،فيھا أمر حدده نظام الخدمة المدنية عل

ن أوال شك  ،ينسجمان مع األسلوب التربوي السائد في المدرسة ينأساس من التعاون والتفاھم اللذ
  .)٣١ ص ،١٩٩٧ ،أبو النجا.  (مدير المدرسة ھو المرجع األول للمعلم

  السؤال الثالث من أسئلة الدراسةة على اإلجاب

ى ئلة الدراسة عل ا: ينص السؤال الثالث من أس ويم  مستوى م ذاتي  تق ين ال الطالب المعلم
  النمو المھني الجيد ؟ لكفاءتھم التدريسية في مھارة

ة،  ولإلجابة على ھذا السؤال قام رارات والمتوسطات والنسب المئوي الباحث باستخدام التك
  :وضح ذلكي تاليول الوالجد



 ٢٩٣١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ وائل المصري

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  ن :  )٧(ج رة م ل فق بي لك وزن النس ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس التك
  .)٧٥=ن (وكذلك ترتيبھا في المجال  ،النمو المھنيفقرات المجال الثالث 
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 ١٩٦٢.٦١٣٠.٥١٧٨٧.١١١ ٤٧ ٢٧ ١ القدرة على تقبل الذات ١

٢
ي دم ف م أق االستفادة ممن ھ

ة  ة(المھن دير المدرس م
 )نيوالمدرس

١٩٦٢.٦١٣٠.٥٩٠٨٧.١١١ ٥٠ ٢١ ٤ 

٣
وة واحي الق إدراك ن
دريس ي الت عف ف والض

 وتدريس الزمالء
١٩١٢.٥٤٧٠.٥٠١٨٤.٨٩٤ ٤١ ٣٤ ٠ 

٤
دريس ط الت ديل خط تع
ه ة لتوجي تمرار نتيج باس

 الموجه
١٨٣٢.٤٤٠٠.٥٩٨٨١.٣٣٥ ٣٧ ٣٤ ٤ 

٥
ة ال المھن ي مج الع ف االط
دوريات ة ال ومعرف

 والمجالت التربوية
١٨١٢.٤١٣٠.٥٧٢٨٠.٤٤٦ ٣٤ ٣٨ ٣ 

٦

زة ع األدوات واألجھ جم
ا ية وتوزيعھ الرياض
ا ة وتخزينھ ة منظم بطريق

 يقة صحيحةبطر

١٩٢٢.٥٦٠٠.٥٧٥٨٥.٣٣٣ ٤٥ ٢٧ ٣ 

  :تضح من الجدول السابقي

" القدرة على تقبل الذات" والتي نصت على) ٢ ،١(الفقرة ذا البعد كانت أن أعلى فقرة في ھ
  %).٨٧.١١(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ....."  االستفادة ممن ھم أقدم في المھنة" و

ة " والتي نصت على) ٥(الفقرة  ا البعد كانتوأن أدنى فقرة في ھذ االطالع في مجال المھن
  %).٨٠.٤٤(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " ومعرفة الدوريات والمجالت التربوية

دول  الرجوع للج د أن ) ٧(وب النج ى وزن  المج د حصل عل ية ق ه التدريس ث ومھارات الثال
دريب يرجع الباحث ذلك لممارسة و ،سبي مرتفعن رة الت ارات خالل فت الطالب المعلمين ھذه المھ

  .الميداني
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ى ) ١٩٩١(وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة سليمان الجبر  م إل م المعل حيث أظھرت فھ
  .اف تدريس مادة تخصصهوظيفة التربية في تنمية المجتمع ومعرفة أھداف العملية التعليمية وأھد

در) ١(حيث اتضح من الفقرة  ى وحصلت وھي الق ة األول ذات احتلت المرتب ل ال ى تقب ة عل
بي ى وزن نس ا  ،)٨٧.١١( عل د و يتضحوھن ة الرياضية الب م التربي ؤمن أأن معل ه بن ي أن مھنت

ن  ية م نأالتدريس اره  ،شرف المھ ي اعتب اقالأويضع ف يس ن ه ل ات ومعلم ن ة والمعلوم ً للمعرف  ا
زغلول (ويحمل كل القيم والمثل والمفاھيم  ،ومجتمعه ،ولكنه مربي رائد في عمله ،للمھارات فقط

  .)٣١، ٢٠٠١، والسايح

ية ة الرياض م التربي ة لمعل ذات ضرورة ھام احترام ال الي ف ن  ،وبالت ه م ذا يوضح موقف فھ
ة ) ٥(كما ونجد أن الفقرة رقم . العملية التعليمية والتربوية ة ومعرف وھي االطالع في مجال المھن

وزن نسبي الدوريات والمجالت التربوية اح دة  ،)٨٠.٤٤(تلت المرتبة األخيرة وب وھي نسبة جي
طالبھم  بحثيرجع الباحث ھذه النسبة إلى اھتمام ھيئة التدريس  وھنا ,لطلبة مرحلة البكالوريوس

  .عديد من المجالت والدوريات للتعرف على مجال المھنة من خاللھااإلطالع على على 

  راسةالسؤال الرابع من أسئلة الد اإلجابة على

ى ة عل ئلة الدراس ن أس ع م ؤال الراب نص الس توى: ي ا مس ويم م ذاتي  تق ين ال الطالب المعلم
  القدرة على اكتساب مھارة التخطيط وتنفيذ الدروس ؟لكفاءتھم التدريسية في مھارة 

ة،  ولإلجابة على ھذا السؤال قام الباحث رارات والمتوسطات والنسب المئوي باستخدام التك
  :وضح ذلكي ول التاليوالجد

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات : )٨(جدول 
ع  نھج المجال الراب ا يحقق أھداف الم دروس بم ذ ال ي المجال تخطيط وتنفي ا ف ذلك ترتيبھ ن (وك

=٧٥(.  
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١ 
ن دروس م داف ال تقاق أھ اش
ھا راد تدريس دة الم داف الوح أھ

من المنھج صحيحة
٣٢١٧٨٢.٣٧٣٠.٥٨٨٧٩.١١١٦ ٤٣٩ 

٢
ب درس تناس داف لل ع أھ وض
نضج التالميذ وخبرتھم السابقة

٤٢١٨٩٢.٥٢٠٠.٥٧٨٨٤.٠٠٧ ٣٣٠ 

٣
يوضع أھ ا ف داف يمكن تحقيقھ

درس ومن الزمن المخصص لل
 اإلمكانات المتاحة

٤٩١٩٧٢.٦٢٧٠.٥٤٠٨٧.٥٦٢ ٢٢٤ 
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨(تابع جدول رقم ... 
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٤
د  داتحدي دروس تحدي داف ال أھ

ذھا ن تنفي ى يمك ا حت إجرائي
 وقياس نتائجھا

٣٠١٧٤٢.٣٢٠٠.٦١٩٧٧.٣٣١٩ ٦٣٩ 

٥

ار  طةاختي ية األنش الرياض
ة ة الالزم ارات الحركي والمھ
ق بة لتحقي دروس والمناس لل

 األھداف

٤٧١٩٥٢.٦٠٠٠.٥٤٥٨٦.٦٧٤ ٢٢٦ 

٦
ة ادة التعليمي م الم د ك تحدي

 ھا للتالميذوحداثتھا قبل تدريس
٣٨١٨٥٢.٤٦٧٠.٥٧٧٨٢.٢٢٨ ٣٣٤ 

٧
ادة حة الم ى ص ان عل االطمئن
ھا ل تدريس داثتھا قب ة وح العلمي

 للتالميذ
٣٧١٨٣٢.٤٤٠٠.٥٩٨٨١.٣٣٩ ٤٣٤ 

٨
درس من ة لل ادة العملي جمع الم

 مصادر مختلفة
٣٢١٧٧٢.٣٦٠٠.٥٦١٧٨.٦٧١٧ ٥٣٨ 

٩

وع ة ن دروس لمعرف ل ال تحلي
ائل ال ة واألدواتالوس تعليمي

بة ية المناس زة الرياض واألجھ
 لزمن الدرس

٣٩١٨٣٢.٤٤٠٠.٦٤٢٨١.٣٣١٠ ٦٣٠ 

١٠

زة رياضية اختيار أدوات وأجھ
ذ وأنشطة مناسبة لنضج التالمي
رة ديھم من خب ا ل ومستواھم وم

 سابقة عن موضوع الدرس

٤٤١٩١٢.٥٤٧٠.٥٧٦٨٤.٨٩٦ ٣٢٨ 

١١
ة يلة التعليمي ب الوس تجري

لو ية قب زة الرياض األجھ
 استخدامھا في الدرس

٣٩١٨٣٢.٤٤٠٠.٦٤٢٨١.٣٣١١ ٦٣٠ 

١٢
ي ة ف يلة التعليمي ديم الوس تق

 أنسب وقت من الدرس
٤٥١٩٢٢.٥٦٠٠.٥٧٥٨٥.٣٣٥ ٣٢٧ 
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 )٨(تابع جدول رقم ... 
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١٣

م  ة أھ ةالمعرف ائل التعليمي وس
زةواألدوات  ية واألجھ الرياض

دارس ودة بالم ائعة والموج الش
 )أفالم-صور-نماذج(

٣٧١٨١٢.٤١٣٠.٦٣٩٨٠.٤٤١٤ ٦٣٢ 

١٤
ذ ع التالمي ن أن جمي د م التأك
 يشاھدون النموذج عند الشرح

٥٠١٩٨٢.٦٤٠٠.٥٣٦٨٨.٠٠١ ٢٢٣ 

١٥
توى بة لمس ار أنشطة مناس اختي
وق ون ف ال تك ذ ف ج التالمي نض

 قدراتھم أو أقل منھا
٤٧١٩٦٢.٦١٣٠.٥١٧٨٧.١١٣ ١٢٧ 

١٦

دريس اء الت مالحظة التالميذ أثن
بة األدوات دى مناس ة م لمعرف
ارات واألجھزة الرياضية والمھ
ة ائل التعليمي ة والوس الحركي

 خبراتھمبمستواھم و

٣٥١٨٣٢.٤٤٠٠.٥٥١٨١.٣٣١٢ ٢٣٨ 

١٧
ع  راءووض وعية إج الموض

اط الضعف ي تكشف عن نق الت
 عند التالميذ وتفسير نتائجھا

٣٢١٧٦٢.٣٤٧٠.٥٨٨٧٨.٢٢١٨ ٦٣٧ 

١٨

د ارات عن ي االختب ع ف التنوي
ذ  يم التالمي ارات(تقي اختب

ارات ة واختب ارات الحركي للمھ
 )اللياقة البدنية

٣٤١٨٠٢.٤٠٠٠.٥٩٣٨٠.٠٠١٥ ٤٣٧ 

١٩
ارات ائج االختب االستفادة من نت
اط الج نق ي ع ت ف ي أجري الت

 الضعف عند التالميذ
٣٥١٨٢٢.٤٢٧٠.٥٧٤٨٠.٨٩١٣ ٣٣٧ 

  :يتضح من الجدول السابق

ت د كان ذا البع ي ھ رة ف ى فق رة  أن أعل ى) ١٤(الفق ي نصت عل د" والت ع  التأك ن أن جمي م
  %).٨٨.٠٠(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " نموذج عند الشرحالتالميذ يشاھدون ال



 ٢٩٣٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ وائل المصري

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د كانت ذا البع رة  وأن أدنى فقرة في ھ ى) ٤(الفق دروس " والتي نصت عل د أھداف ال تحدي
دا  اتحدي ا إجرائي اس نتائجھ ذھا وقي ن تنفي ى يمك دره " حت بي ق وزن نس رة ب ة األخي ت المرتب احتل

)٧٧.٣٣.(%  

ً اته التدريسية مھمومھار المجاليعتبر ھذا  ائجالحيث كانت , جدا في العملية التعليمية ا في  نت
ويموالتي ) ٨(الجدول رقم  داً  تظھر تق د ج ارات جي ذه المھ م لھ ين لمستوى أدائھ  ،الطالب المعلم

ة بايرجع الو ،)٨٨.٠٠(حيث حصلت أعلى الفقرات على وزن نسبي  رة الزمني ى الفت ك إل حث ذل
حيث تتطلب ھذه المھارات وقتا كبيرا الكتسابھا  ،معلمين ھي فترة كافيةالمحددة إلعداد الطالب ال
داداً ) ٦(حيث توضح الفقرة رقم  ة إع ادة العلمي داً  والتي تھتم بإعداد الم ن مستوى الطالب إف ،جي

ة ا كانت مرتفع ى  ،المعلمين في أدائھ ك إل تفيدون من أويرجع الباحث ذل ين يس ن الطالب المعلم
حيث يتعرضون لدراسة كل  ،يجيات تدريس التربية الرياضية بشكل ملحوظدراسة مقرر استرات

ة ه العلمي ع مادت رق جم يره وط ة تحض ية وكيفي ة الرياض اط درس التربي ة . أنم د دراس وتؤك
ى إكساب الطالب ) ١٩٧٥(جونستون وماكاى  ي عل رامج اإلعداد المھن إلى ضرورة أن تعمل ب

ةالمعلمين المھارات التدريسية األساسية ا اءة تام د . لتي تمكنھم من أداء مھامھم التعليمية بكف وتؤك
ارتھم التدريسية في ) ١٩٦٦(دراسة ساند كرين وسكيمت  أن كفاءة الطالب المعلمين في أداء مھ

  .إلى خبراتھم في التربية العملية التخطيط والتنفيذ ترجع

ارات تھم وقدراالطالب المعلمين لكفاءتقويم  كما تشير النتائج إلى مستوى ى أداء المھ تھم عل
ت ارة حقق تعمالھا بمھ ة واس ائل التعليمي ار الوس ة باختي ية الخاص ى التدريس بي  أعل وزن نس

ويم أو ،)٨٨.٠٠( ارات تق ي أداء مھ ين ف توى الطالب المعلم ائج أن مس ه النت ارت إلي ا أش م م ھ
رات ،التالميذ كانت جيدة جداً  ا ظھرت في الفق ى االھ ،)١٩-١٧( كم ذا إل الجزء ويعزى ھ ام ب تم

ق الع دارس التطبي اس في  ،يملالخاص بالتقويم في درس التربية الرياضية بم وفير أدوات القي وت
دارس ك الم ة الرياضية بتل ه . التربي داد إفوعلي ار اإلع ي إط ل ف ة الرياضية تعم اھج التربي ن من

واً  ذ نم اء التلمي ال نم راب من اكتم امالً  والتخطيط الجيد لھا على االقت ً  ش ا ا  متزن ع الزواي من جمي
  .)١٣، ١٩٩٧، حمص(البدنية والحركية 

  السؤال الخامس من أسئلة الدراسة اإلجابة على

ى الخامسينص السؤال  ئلة الدراسة عل ا : من أس ويم مستوىم ذا تق ين ال تي الطالب المعلم
  القدرة على اكتساب العالقة الجيدة مع التالميذ ؟لكفاءتھم التدريسية في مھارة 

رارات والمتوسطات والنسب قام الباحثعلى ھذا السؤال ولإلجابة  ة،  باستخدام التك المئوي
  :وضح ذلكي والجدول التالي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

دول  ن :  )٩(ج رة م ل فق بي لك وزن النس ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس التك
  .)٧٥=ن (وكذلك ترتيبھا في المجال  ،العالقة بالتالميذ فقرات المجال الخامس
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١  
التعاطف مع التالميذ في حل 

مشاكلھم الشخصية 
 واالجتماعية

١٩٦٢.٦١٣٠.٦١٣٨٧.١١١ ٥١٩٥١ 

٢ 
التعاون مع اآلباء في حل 

 مشاكل التالميذ
١٧٥٢.٣٣٣٠.٦٨٤٧٧.٧٨٥ ٩٣٢٣٤ 

٣ 

تكوين عالقات طيبة مع 
المرشد الطالبي بالمدرسة 

واالستفسار عن حاالت التالميذ
 ومشاكلھم

١٩٥٢.٦٠٠٠.٥٤٥٨٦.٦٨٢ ٢٢٦٤٧ 

٤ 
المحافظة على الموضوعية 

الھادفة في عالج السلوك 
 العدواني وغير السوي

١٨٣٢.٤٤٠٠.٥٢٦٨١.٣٣٤ ١٤٠٣٤ 

٥ 
ساعدة التالميذ باستمرار علىم

القيادة وتحمل المسئولية وحرية
 التعبير

١٩٢٢.٥٦٠٠.٥٥١٨٥.٣٣٣ ٢٢٩٤٤ 

  :يتضح من الجدول السابق

رة  أن أعلى فقرة في ھذا البعد كانت ى) ١(الفق ذ في " والتي نصت عل التعاطف مع التالمي
  %).٨٧.١١(وزن نسبي قدره احتلت المرتبة األولى ب" حل مشاكلھم الشخصية واالجتماعية

اء في حل " والتي نصت على) ٢(الفقرة  وأن أدنى فقرة في ھذا البعد كانت التعاون مع اآلب
  %).٧٧.٧٨(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " مشاكل التالميذ

اراتھم  )٩(في الجدول رقم  تشير النتائج ين بالنسبة ألداء مھ إلى أن مستوى الطالب المعلم
ة التد د احتلت المرتب ة ق اكلھم الشخصية و االجتماعي ريسية في التعاطف مع التالميذ في حل مش

  .)%٨٧.١١(األولى حيث كان الوزن النسبي لھا 

ذ ي يعيشھا التالمي د  ،حيث يعزو الباحث ذلك إلى طبيعة الظروف الحياتية الصعبة الت ا ق مم
ار بب أث يئة اً يس ية س م إل ،نفس ب المعل أ الطال ه يلج كل أووعلي ذ بش ع التالمي اطف م ر أ ى التع خ



 ٢٩٣٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ وائل المصري

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةو د حمص . المساھمة في حل مشكالتھم اليومي م يقتصر دوره في أ) ١٩٩٧(حيث يؤك ن المعل
اكتساب السلوكيات المرتبطة بالمجاالت النفسية الحركية والمعرفية والوجدانية من خالل أنشطة 

دوة حسنة ولكن ھناك الكثير من الواج ،الدرس والنشاط الداخلي والخارجي ا أن يكون ق ات منھ ب
 ً ا رفاته وحازم لوكياته وتص ره وس ي مظھ ذ ف ً  للتالمي ا ع  وعطوف اھمة م ه أو المس ي تعامل ف

واص  ذ الخ ة بالتالمي ذ والعناي كالت التالمي ل مش ي ح ين ف اقين (المتخصص وبين –المع ) الموھ
  .)٣٣، ص١٩٩٧، حمص( وغرس االتجاھات الصحية السليمة والعادات المرغوبة

رت النتائج قدرة الطالب المعلمين على تكوين عالقات طيبة مع المرشد بالمدرسة من وأظھ
اكلھم ذ ومش االت التالمي ن ح ار ع بي  ،االستفس وزن نس ة وب ة الثاني ى المرتب لت عل ث حص حي

زو ،)%٨٦.٦٧( ل  ويع ين قب د للطالب المعلم اديمي الجي داد األك ة اإلع ى طبيع ك إل الباحث ذل
ةالذھاب إلى التدريب ال ة والوجداني ذا  .ميداني من جميع النواحي المعرفية والنفس حركي د ھ ويؤك

ً أبو النجا  ً  بالقول أن على معلم التربية الرياضية أن يكون مالحظا ا ا يجب  دقيق ذ كم لسلوك التالمي
كل  تجيب بش هإأن يس ب تعلم االت الطال ق انفع دما تعي ابي عن ون  ،يج الب يعرض م الط فمعظ

وا مشكالتھم مباشرة على ا ة الرياضية أن يھتم ع من معلمي التربي ك يتوق ى ذل لمدير باإلضافة إل
  .)٢٦ ص ،٢٠٠١ ،أبو النجا( بمشاعر الطالب والعمل على توجيھھم وإرشادھم

رة  د أن الفق ا نج ة ) ٢(كم ت المرتب ذ احتل اكل التالمي ل مش ي ح اء ف ع اآلب اون م ي التع وھ
ة %) ٧٧.٧٨(األخيرة في المجال حيث كان الوزن النسبي لھا  دة ذات دالل ة إوھي نسبة جي يجابي

ة ائھم التعليمي اة أبن اء األمور في حي ى دمج أولي ذلك من  ،للطالب المعلم على قدرته عل ا ل ر ألم ث
  .يجابي على مستوى التالميذإ

  السؤال السادس من أسئلة الدراسة لىاإلجابة ع

ى ئلة الدراسة عل ا  مستوى: ينص السؤال السادس من أس ويم م ذاتي ال تق ين ال طالب المعلم
  خارج الفصل ؟ مليةاألنشطة العلكفاءتھم التدريسية في مھارة 

ة،  الباحث ھذا السؤال  قام علىولإلجابة  رارات والمتوسطات والنسب المئوي باستخدام التك
  :وضح ذلكي ول التاليوالجد
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كل فقرة من التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ل:  )١٠(جدول 
  .)٧٥=ن (وكذلك ترتيبھا في المجال األنشطة العلمية خارج الفصل فقرات المجال السادس 
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١ 
باح ابور الص إدارة ط

 مواعيدوااللتزام بال
١٩٨٢.٦٤٠٠.٥٨٤٨٨.٠٠١ ١٩٥٢ ٤ 

٢
ة النواحي الجمالي ة ب العناي

 ىبالمدرسة ونظافة المبن
١٩٦٢.٦١٣٠.٥٩٠٨٧.١١٢ ٢١٥٠ ٤ 

٣
ي ذ ف ى التالمي راف عل اإلش
 الفسحة وأثناء االنصراف

١٩٥٢.٦٠٠٠.٥٦٩٨٦.٦٧٣ ٢٤٤٨ ٣ 

٤

ور اء األم تقبال أولي اس
ة ة حال ي معرف اونتھم ف ومع

لوكيةأب اءھم الس ن
 والتحصيلية

١٨١٢.٤١٣٠.٥٩٥٨٠.٤٤٩ ٣٦٣٥ ٤ 

٥
ي  اھمة ف الأالمس عم

ات  ة(االمتحان -المالحظ
 )الكنترول

١٧٩٢.٣٨٧٠.٦١٣٧٩.٥٦١٠ ٣٦٣٤ ٥

٦

رحالت ى ال راف عل اإلش
ارض ية والمع المدرس
ص ي الحص اھمة ف والمس

 الزيادة

١٨٥٢.٤٦٧٠.٦٤٤٨٢.٢٢٦ ٢٨٤١ ٦ 

٧
الفصلي بدقة قبل أخذ الغياب

التوقيع على كشف الدرجات
١٨٨٢.٥٠٧٠.٦٢٣٨٣.٥٦٥ ٢٧٤٣ ٥ 

٨

رق دريب الف ي ت اركة ف المش
ابقات الرياضية وتنظيم المس
بات ي المناس ية ف الرياض
ة ة وتنمي ة بالمدرس المختلف

وعي التالميذ بھا

١٩٣٢.٥٧٣٠.٥٧٤٨٥.٧٨٤ ٢٦٤٦ ٣ 

٩

ع اكل المجتم د مش تحدي
ذ ي وال هالمحل د ب ي توج

ي ة وع ة وتنمي المدرس
 التالميذ بھا

١٧٢٢.٢٩٣٠.٦١٠٧٦.٤٤١١ ٤١٢٨ ٦
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١٠
لمتاحةاالستعانة باإلمكانات ا

ة ي مواجھ ة ف دى المدرس ل
 مشكالت البيئة

١٨٤٢.٤٥٣٠.٥٩٩٨١.٧٨٧ ٣٣٣٨ ٤ 

١١
روعات ي مش اركة ف المش

ة  ة البيئ وم(خدم ي
 )الخ...النظافة

١٨٣٢.٤٤٠٠.٥٧٥٨١.٣٣٨ ٣٦٣٦ ٣ 

  :يتضح من الجدول السابق

ت د كان ذا البع ي ھ رة ف ى فق رة  أن أعل ى) ١(الفق ي نصت عل ابور " والت الصباح إدارة ط
  %).٨٨.٠٠(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " وااللتزام بالمواعيد

د كانت ذا البع ي ھ رة ف ى فق رة  وأن أدن ى) ٩(الفق ي نصت عل ع "والت د مشاكل المجتم تحدي
ا ذ بھ وزن نسبي " المحلي والذي توجد به المدرسة وتنمية وعي التالمي رة ب ة األخي احتلت المرتب

  %).٧٦.٤٤(قدره 

ر ائج تأظھ م  النت دول رق ي الج ارات أب )١٠(ف ي أداء المھ ين ف توى الطالب المعلم ن مس
درس حيث نجد أالتدريسية الخاصة باألنشطة العلمية خارج الفصل كانت  قل من أنشطة داخل ال

م  ارات رق بي ) ٩، ٥ ،٤(أن العب ى وزن نس ي  )٧٦.٤٤، ٧٩.٥٦، ٨٠.٤٤(حصلت عل ل أوھ ق
ه  اإلعداد المھني بالكلية تعطين برامج أب ويفسر ذلك .األوزان في المجال ر بتوجي ام األكب االھتم

حيث تقل األھمية كلما ابتعدنا بالعملية التعليمية خارج نطاق  ،التالميذ وتعليمھم داخل الدرس فقط
ية ة الرياض م  ،درس التربي رة رق لت الفق ث حص زام ) ١(حي باح وااللت ابور الص ي إدارة ط وھ
ة ا ى المرتب د عل ابالمواعي وزن النسبي لھ ان ال ى وك م %) ٨٨.٠٠( ألول رة رق ) ٢(وحصلت الفق

بي  وزن نس ة وب ة الثاني ى المرتب ى عل ة المبن ة ونظاف ة بالمدرس النواحي الجمالي ة ب ي العناي وھ
رة %) ٨٧.١١( اء االنصراف ) ٣(وحصلت الفق ي الفسحة وأثن ذ ف ى التالمي وھي اإلشراف عل

ذا %) ٨٩.٦٧(على المرتبة الثالثة وبوزن نسبي  د حمص(ويؤكد ھ ان المساھمة ) محسن محم ب
ة أھل الحي رامج الرياضية لخدم ي وضع الب ات الدراسة  ،ف ر أوق ي غي ذ بالمدرسة ف ي تنف والت

ة الع ة الثقاف ى تنمي ةودراسة المجتمع المحيط والعمل المستمر عل ات المھن زام بأخالقي ة وااللت  .ام
  .)٢٠ ، ص١٩٩٧، حمص(
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  بع من أسئلة الدراسةالسؤال السا اإلجابة على

ى ة عل ئلة الدراس ن أس ابع م ؤال الس نص الس د : ي ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل توج ھ
توى  ي ) ٠.٠٥(مس ويمف ارات  تق ي أداء المھ ية ف اءتھم التدريس ذاتي لكف ين ال الب المعلم الط

  ؟)ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس التدريسية 

ىولإلجابة ع ام ل ذا السؤال ق ار باس الباحث ھ يوضح ) ١١(والجدول " t. test"تخدام اختب
  :ذلك

 لمتغير الجنسلالستبانة تعزى " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة  :)١١(جدول 
  .)إناث ذكور،(

 المتوسط العدد النوع األبعاد
االنحراف 
المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 أسس التعليم الجيد -١
 ٦.٤٤٢ ٥٥.٧١٩  ٣٢ ذكر

٢.٠٤١
دالة عند 
 ٤.٤٢٠ ٥٨.٢٧٩ ٤٣ أنثى ٠.٠٥

 الصفات الشخصية -٢
 ١.٥١٩ ١٣.٨٧٥ ٣٢ ذكر

١.٧٢٣
غير دالة 
 ٠.٨٤٢ ١٣.٣٤٧ ٤٣ أنثى إحصائيا

 النمو المھني -٣
 ٢.١٠١ ١٤.٦٨٨ ٣٢ ذكر

٢.١٥١
دالة عند 
 ١.٤٠٢ ١٥.٥٥٨ ٤٣ أنثى ٠.٠٥

دروسطتخ -٤ ذ ال يط وتنفي
 بما يحقق أھداف المنھج

 ٧.١٦٠ ٤٥.٦٥٦ ٣٢ ذكر
١.٦٨١

غير دالة 
 ٥.٠٤٠ ٤٨.٠٢٣ ٤٣ أنثى إحصائيا

 العالقة بالتالميذ -٥
 ٢.١٦٢ ١٢.٣١٣ ٣٢ ذكر

٠.٩٣١
غير دالة 
  ١٢.٧٢١ ٤٣ أنثى إحصائيا

طة العمل -٦ ارجاألنش ة خ ي
 الفصل

 ٤.٦٣٧ ٢٦.٢٨١ ٣٢ ذكر
٢.٠٥٨

دالة عند 
 ٣.٤٨٢ ٢٨.٢٠٩ ٤٣ أنثى ٠.٠٥

 الكلية الدرجة
٢٠.٨٨١ ١٦٨.٥٣١ ٣٢ ذكر

٢.١٦٢
دالة عند 
١٣.٥٤٨ ١٧٧.١٤٠ ٤٣ أنثى ٠.٠٥

  ٢.٠٠) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٧٣(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  ٢.٦٦) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٧٣(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

ة  ة أ المحسوبة" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيم ل من قيم د " ت"ق ة في البع الجدولي
والخامس ) تخطيط وتنفيذ الدروس بما يحقق أھداف المنھاج(والرابع ) الصفات الشخصية(الثاني 

اد يعزى )العالقة بالتالميذ( ك األبع ة إحصائية في تل روق ذات دالل ، وھذا يدل على عدم وجود ف
  ).ذكور، إناث(لمتغير الجنس 
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكما  ة يتضح من الجدول الس ة " ت"بق أن قيم ر من قيم ة في " ت"المحسوبة أكب الجدولي
د األول  د(البع يم الجي ث )أسس التعل ي(، والثال و المھن ادس )النم ة(، والس ارج األنشطة العملي  خ

ر ) الفصل ا تعزى لمتغي ة إحصائية فيھ روق ذات دالل ى وجود ف دل عل ذا ي ة، وھ ة الكلي والدرج
  .ق لصالح اإلناث حيث كان متوسطھن أكبر، ولقد كانت الفرو)ذكور، إناث(الجنس 

م  دول رق ن خالل الج ي ) ١١(م ات ف ين الطالب والطالب روق ب توى الف ذي يوضح مس وال
ة إحصا روق ذات دالل ين عدم وجود ف ر القدرة على أداء المھارات التدريسية تب ئية تعزى لمتغي

نس ات، طالب( الج اني ) طالب د الث ي البع د ال) الصفات الشخصية(ف ع والبع ذ (راب تخطيط وتنفي
دروس امس ) ال د الخ ذ(والبع ة بالتالمي ة  ،)العالق ى طبيع ك إل ث ذل زو الباح ث يع داد اإلحي ع

اديمي و ة األاألك ى طبيع اتإل ا الطالب والطالب ق فيھ ي تواف اد الت ي  ،بع نھج ف ة الم ث طبيع حي
ى مقرر استراتيجيات التدريس حيث يتم توجيه الطالب وا وتحديداً  ،مقررات التدريس ات إل لطالب

ية ة الرياض م التربي ية معل ات شخص ل  ،مكون ن تحم ا م ون عليھ ب أن تك ا يج ؤوليةلوم  ،لمس
المظھر الالئق ،والتعاون مع العاملين ة ،والظھور ب ى الطالب ذا ال يختلف من الطالب إل  ،وكل ھ

ذلك  ةوك ا  آلي تق منھ نوية وفصلية يش ة س ي خط ه فھ يط ل ة الرياضية والتخط ذ درس التربي تنفي
ا كل من  زم بھ ة يلت الخطة اليومية وفق آلية ونموذج موحد لكل الفئات العمرية والمراحل التعليمي
روق في  ة وھى عدم وجود ف ى نتيجة منطقي المعلمين والمعلمات وعليه توصلت ھذه الدراسة إل

اد ذه األبع ة  ،ھ روق ذات دالل ى وجود ف ائج الدراسة إل د أسفرت نت اد فق ة األبع ى بقي النظر إل  وب
 والبعد الثالث) أسس التعليم الجيد(إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الطالبات في البعد األول 

روق  ،)األنشطة العملية خارج الفصل(والبعد السادس ) النمو المھني( ذه الف وھنا يعزو الباحث ھ
دانيأإلى اھتمام الطالبات بشكل  دريب المي رة الت ذه وخصوصا أ ،كبر منه عن الطالب في فت ن ھ

ً األبعاد تتطلب نشاط ً خاص ا ً وإتقان ا ً فني ا د  ،دراسيةاللمقررات ل ا د عن وھذا سلوك يتوافق وبشكل جي
ً  ،الطالبات فضال  ،بمرحلة التعليم الجامعي مما يؤثر على الحياة المھنية للطالبات فھن أكثر التزاما

 ً   .لطبيعة المھنة عن أن الطالبات أكثر حبا

بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل  حثوإلجمال النتائج قام البا
  :يوضح ذلك) ١٢(بعد من أبعاد االستبانة والجدول 

اد :  )١٢(جدول  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبع
  .)٧٥=ن (االستبانة 

عدد  األبعاد
الفقرات

مجموع 
نحراف اال المتوسطاالستجابات

 المعياري
الوزن 
النسبي

الترتيب

 ٨٢.٨٨٥ ٥.٤٨٦ ٥٧.١٨٧ ٤٢٨٩ ٢٣ أسس التعليم الجيد
 ٩٤.٣١١ ١.١٩٣ ١٤.١٤٧ ١٠٦١ ٥ الصفات الشخصية

 ٨٤.٣٧٢ ١.٧٧٦ ١٥.١٨٧ ١١٣٩ ٦ النمو المھني
اطتخ دروس بم ذ ال يط وتنفي

 يحقق أھداف المنھج
٨٢.٤٨٦ ٦.١٠٦ ٤٧.٠١٣ ٣٥٢٦ ١٩ 
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  )١٢(ول رقم تابع جد... 

عدد  األبعاد
الفقرات

مجموع 
االنحراف  المتوسطاالستجابات

 المعياري
الوزن 
النسبي

الترتيب

 ٨٣.٦٤٣ ١.٨٧٧ ١٢.٥٤٧ ٩٤١ ٥ العالقة بالتالميذ
 ٨٢.٩٩٤ ٤.١٠٠ ٢٧.٣٨٧ ٢٠٥٤ ١١ ية خارج الفصلملاألنشطة الع
 ١٣٠١٠١٧٣.٤٦٧١٧.٤٧٠٨٣.٨٠ ٦٩ المجموع

دول ا ن الج ابق أنيتضح م ية لس ق بالصفات الشخص اني والمتعل د الث ة  ،البع ل المرتب احت
ة ، %)٩٤.٣١(األولى بوزن نسبي  ل المرتب دروس احت ذ ال والبعد الرابع والمتعلق بتخطيط وتنفي

   .%)٨٢.٤٨(بوزن نسبي قدره السادسة 
  

  الدراسة استنتاجات

ى  .١ ين عل الب المعلم درة الط ث أداءق د البح ية قي ارات التدريس ة  المھ ي تخصص التربي ف
  .جدا يجابية وجيدةإوھذه نسبة %) ٨٣.٨٠( إجماليوزن نسبي حصلت على الرياضية 

فرت .٢ ائج أس ة نت ب  الدراس ن ترتي ادع تبانة حسب  أبع ويماالس ينالطالب  تق ذ المعلم اتي ال
 : لمھاراتھم التدريسية كالتالي

  .)٩٤.٣١(بوزن نسبي  األولىالمرتبة ) الصفات الشخصية(احتل بعد  -

 .)٨٤.٣٧(المرتبة الثانية بوزن نسبي ) النمو المھني(احتل بعد  -

 .)٨٣.٦٤(المرتبة الثالثة بوزن نسبي ) العالقة بالتالميذ(احتل بعد  -

 .)٨٢.٩٩(المرتبة الرابعة بوزن نسبي ) العملية خارج الفصل األنشطة(احتل بعد  -

 .)٨٢.٨٨(المرتبة الخامسة وبوزن نسبي ) التعليم الجيد أسس(احتل بعد  -

دافتخطيط وتنفيذ الدروس بما يحقق (احتل بعد  - نھج أھ وزن ) الم ة السادسة وب المرتب
  .)٨٢.٩٨(نسبي 

ائج  .٣ ة  الدراسةأسفرت نت روق ذات دالل د عن وجود ف ر )  ٠.٠٥(إحصائية عن تعزى لمتغي
د(البعد األول : لصالح اإلناث في األبعاد التالية  ،الجنس يم الجي اد ،)أسس التعل د الس س والبع

  . حيث كان متوسطھن أكبر) األنشطة العملية خارج الفصل(

د  .٤ ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ائج عن ع اني )  ٠,٠٥(أسفرت النت د الث ي البع ف
ية( فات الشخص ع ) الص د الراب دروس(والبع ذ ال يط وتنفي امس ) تخط د الخ ة (والبع العالق

  .)طالبات ،طالب(تعزى لمتغير الجنس  )بالتالميذ
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  توصياتال

  يوصي الباحث بما يلي الدراسةفي ضوء نتائج 

ات  .١ ة الرياضية بجامع ي تخصص التربي د البحث ف ية قي ارات التدريس ة المھ تخدام قائم اس
   .فلسطين

ا من  .٢ ا لھ ة الرياضية نظرا لم دريس التربي تراتيجيات ت رر اس ةزيادة االھتمام بمق في  أھمي
ً  إعداد  .الطالب المعلمين مھنيا

ى المالحظة فقط ويكون أن يعتمد الت .٣ ة ويقتصر عل اني للطلب دريب العملي من المستوى الث
 .والرابع التدريب العملي في المستوى الثالث

ب .٤ ل للطال داد دلي ب، / إع كل كتي ى ش ة الرياضية عل ي التربي م ف واع  المعل ى األن ده إل يرش
 .ن تلك المھاراتوكيفية تحقيق أدواره التعليمية من خالل إتقا ،المتعددة لمھارات التدريس

  
  واألجبية المراجع العربية

 دار الكتب. معلم التربية الرياضية. )٢٠٠١(. أحمد عز الدين ،أبو النجا .  

 ي اء ،التميم ق . ")٢٠٠٧(. ھن ي التطبي ة ف ه الطلب ي تواج ات الت ة للمعوق ة تحليلي دراس
  . قالعرا. جامعة ديالي. كلية التربية الرياضية. مجلة علوم الرياضة. "العملي

 ور ،الخولي ين أن احمي .أم د ،والحم ة الرياضية  .)١٩٩٠(. محم رامج التربي دار الفكر  . ب
  .  العربي

 ك سعود –كلية التربية المعلم ب إعدادتقويم . ")١٩٩١(. سليمان ،الجبر ة المل مركز . "جامع
   . السعودية. جامعة الملك سعود. بحوث كلية التربية

 ة " .)٢٠٠٧(. لمياء وآخرون ،الديوان ة في كلي ة الرابع ة المرحل ة لطلب ة العملي ويم التربي تق
  .العراق. جامعة البصرة ."جامعة البصرة من وجھة نظر الطلبةالتربية الرياضية 

 ايحو .فتحي ،الكرداني ة والتطبيق". )٢٠٠٣(. مصطفى ،الس ين النظري ة ب ة العملي  ."التربي
  . دار الجامعيين

 ارف. "في تدريس التربية الرياضيةالمرشد " . )١٩٩٧(. محسن محمد ،حمص . منشأة المع
  .  اإلسكندرية

 ول عد ،زغل د س ايح .محم طفى ،والس ة   .)٢٠٠١(. مص م التربي داد معل ا إع تكنولوجي
 . مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية. ١ط. الرياضية
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كن ة اإلس ي بمحافظ يم األساس ن التعل ى م وراه ."دريةاألول الة دكت ورة رس ر منش ة . غي كلي
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  ملحق 
  لكفاءاتھم التدريسية في التربية الرياضية التقويم الذاتي للطالب المعلمين استمارة 
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 أسس التعليم الجيد/ المجال األول 
    .إشعار التالميذ بمدى النجاح فيما يقومون به من أنشطة ومھارات حركية.١
    .الحرص على تحقيق األمن والسالمة للتالميذ أثناء الدرس.٢
    .يع بشرط عدم اإلسراف في استخدامهاستخدام الثناء والتشج.٣
    .تربوي عند اللجوء لعقاب التالميذلوب الااللتزام باألس.٤
    .االستماع الستفسارات التالميذ بصبر واإلجابة عليھا دون نھرھم.٥
    .مراعاة راحة التالميذ تشعرھم باألخوة والحب والمودة.٦
    .لحمل البدني والراحة أثناء الدرسااللتزام بمبادئ ا.٧
    . ة والحب والمودةمعاملة التالميذ معاملة تشعرھم باألخو.٨
نھم من .٩ ا بي ة خصائصھم وم مالحظة سلوك التالميذ بدقة أثناء الدرس لمعرف

 .فروق
   

ة .١٠ تطبيق االختبارات المقننة على التالميذ لقياس قدراتھم واستعداداتھم ومعرف
 .خصائصھم

   

    .استخدام ألفاظ سھلة بقدر المستطاع.١١
    .دة حسب قدرات الفصول الدراسيةجعل محتوى الدرس في مستويات متعد.١٢
    .تشجيع التالميذ ومساعدة األقل قدرة وتوجيه االھتمام إليھم.١٣
    .جعل بداية الدرس تحتوي على أنشطة تھم التالميذ.١٤
دخل / استخدام الوسائل التعليمية .١٥ ة كم صور للمھارات الحركية ألعاب الحرك

 .للدرس
   

    .ثناء الدروس واليوم المدرسيالمحافظة على قوام التالميذ أ.١٦
وا الغرض .١٧ ذ وان يفھم توضيح الھدف من ممارسة األنشطة الرياضية للتالمي

 .من الدرس
   

    .تنويع األنشطة الرياضية في الدرس مع مراعاة قدرات التالميذ.١٨
زاء .١٩ ذه األج ين ھ ة ب يح العالق بعض وتوض ھما ب درس بعض راء ال ط إج رب

 .للتالميذ
   

ذ ربط ال.٢٠ ا التالمي يم(درس بخبرات سبق أن مر بھ ة-تثبيت-تعل اس -مراجع قي
 .)مستوى

   

    .جعل بعض أجزاء الدرس تمھيدا لدروس قادمة.٢١
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    .العناية بتصحيح أخطاء التالميذ في الوقت المناسب.٢٢
ة أو .٢٣ ة أو مھاري ت معرفي واء كان ة س ذ المختلف و التلمي ب نم ام بجوان االھتم

 .انفعالية
   

 الصفات الشخصية / ال الثانيالمج
ل .٢٤ وال وفعال مث ة ق ات المھن اواة والموضوعية (اكتساب أخالقي دل والمس الع

 ..الخ) واحترام التلميذ كانسان
   

    .)الخ..احترام المواعيد والنظام(تحمل المسئولية الخاصة بالمھنة .٢٥
ة .٢٦ ال المھن ي مج املين ف ع الع اون م ين،(التع ة، المعلم دير المدرس  م

 .)واإلداريين
   

    .جعل األلفاظ واضحة والصوت مناسب االرتفاع.٢٧
    .الظھور بالمظھر الالئق بالمھنة من حيث الشكل العام.٢٨

 النمو المھني/ المجال الثالث 
    .القدرة على تقبل الذات.٢٩
    .)مدير المدرسة والمدرسين(االستفادة ممن ھم أقدم في المھنة .٣٠
    .وة والضعف في التدريس وتدريس الزمالءإدراك نواحي الق.٣١
    .تعديل خطط التدريس باستمرار نتيجة لتوجيه الموجه.٣٢
    .االطالع في مجال المھنة ومعرفة الدوريات والمجالت التربوية.٣٣
ا .٣٤ ة وتخزينھ ة منظم ا بطريق ية وتوزيعھ زة الرياض ع األدوات واألجھ جم

 .بطريقة صحيحة
   

 يط وتنفيذ الدروستخط / المجال الرابع
نھج .٣٥ ن الم ھا م راد تدريس دة الم داف الوح ن أھ دروس م داف ال تقاق أھ اش

 .صحيحة
   

    .وضع أھداف للدرس تناسب نضج التالميذ وخبرتھم السابقة.٣٦
ات .٣٧ درس ومن اإلمكان زمن المخصص لل ي ال ا ف داف يمكن تحقيقھ وضع أھ

 .المتاحة
   

    .حتى يمكن تنفيذھا وقياس نتائجھاتحديد أھداف الدروس تحديدا إجرائيا .٣٨
بة .٣٩ دروس والمناس ة لل ة الالزم ارات الحركي اختيار األنشطة الرياضية والمھ

 .لتحقيق األھداف
   

    .تحديد كم المادة التعليمية وحداثتھا قبل تدريسھا للتالميذ.٤٠
    .االطمئنان على صحة المادة العلمية وحداثتھا قبل تدريسھا للتالميذ.٤١
    .جمع المادة العملية للدرس من مصادر مختلفة.٤٢
تحليل الدروس لمعرفة نوع الوسائل التعليمية واألدوات واألجھزة الرياضية .٤٣

 .المناسبة لزمن الدرس
   



 ٢٩٤٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ وائل المصري

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تواھم .٤٤ ذ ومس بة لنضج التالمي طة مناس زة رياضية وأنش ار أدوات وأجھ اختي

 .وما لديھم من خبرة سابقة عن موضوع الدرس
   

    .يب الوسيلة التعليمية واألجھزة الرياضية قبل استخدامھا في الدرستجر.٤٥
    .تقديم الوسيلة التعليمية في أنسب وقت من الدرس.٤٦
ائعة .٤٧ ية الش زة الرياض ة واألدوات واألجھ ائل التعليمي م الوس ة أھ معرف

 .)أفالم-صور-نماذج(والموجودة بالمدارس 
   

    .دون النموذج عند الشرحالتأكد من أن جميع التالميذ يشاھ.٤٨
ل .٤٩ دراتھم أو أق وق ق اختيار أنشطة مناسبة لمستوى نضج التالميذ فال تكون ف

 .منھا
   

زة .٥٠ بة األدوات واألجھ دى مناس ة م دريس لمعرف اء الت ذ أثن ة التالمي مالحظ
 .الرياضية والمھارات الحركية والوسائل التعليمية بمستواھم وخبراتھم

   

راء الم.٥١ ع وإج ذ وض د التالمي اط الضعف عن ن نق ف ع ي تكش وعية الت وض
 .وتفسير نتائجھا

   

ذ .٥٢ يم التالمي د تقي ارات عن ي االختب ع ف ة (التنوي ارات الحركي ارات للمھ اختب
 .)واختبارات اللياقة البدنية

   

د .٥٣ اط الضعف عن ي عالج نق ي أجريت ف ارات الت ائج االختب تفادة من نت االس
 .التالميذ

   

 العالقة بالتالميذ/  سالمجال الخام
    .التعاطف مع التالميذ في حل مشاكلھم الشخصية واالجتماعية.٥٤
    .التعاون مع اآلباء في حل مشاكل التالميذ.٥٥
ي بالمدرسة واالستفسار عن حاالت .٥٦ تكوين عالقات طيبة مع المرشد الطالب

 .التالميذ ومشاكلھم
   

الج.٥٧ ي ع ة ف وعية الھادف ى الموض ة عل ر  المحافظ دواني وغي لوك الع الس
 .السوي

   

    .مساعدة التالميذ باستمرار على القيادة وتحمل المسئولية وحرية التعبير.٥٨

 األنشطة العلمية خارج الفصل/  المجال السادس
    .إدارة طابور الصباح وااللتزام بالمواعيد.٥٩
    .العناية بالنواحي الجمالية بالمدرسة ونظافة المبنى.٦٠
    .اف على التالميذ في الفسحة وأثناء االنصرافاإلشر.٦١
لوكية .٦٢ اءھم الس ة أبن ة حال ي معرف اونتھم ف ور ومع اء األم تقبال أولي اس

 .والتحصيلية
   

    .)الكنترول-المالحظة(المساھمة في أعمال االمتحانات .٦٣
ي الحصص .٦٤ اھمة ف ارض والمس ية والمع رحالت المدرس ى ال راف عل اإلش

 .الزيادة
   



  ......"ھم التدريسية في التقويم الذاتي للطالب المعلمين  لكفاءات"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٤٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

    .ذ الغياب الفصلي بدقة قبل التوقيع على كشف الدرجاتأخ.٦٥
ي .٦٦ ية ف ابقات الرياض يم المس ية وتنظ رق الرياض دريب الف ي ت اركة ف المش

 .المناسبات المختلفة بالمدرسة وتنمية وعي التالميذ بھا
   

ذ .٦٧ تحديد مشاكل المجتمع المحلي والذي توجد به المدرسة وتنمية وعي التالمي
 .بھا

   

    .ستعانة باإلمكانات المتاحة لدى المدرسة في مواجھة مشكالت البيئةاال.٦٨
    .)الخ...يوم النظافة(المشاركة في مشروعات خدمة البيئة .٦٩

 


